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Walter & Poes – Vis eten in de viswinkel
Over de viswinkel

Samen ontdekken wat een viswinkel is nu en vroeger. Welke vissoorten de visboer verkoopt en hoe ze eruitzien qua kleur, 
vorm, grootte en smaak.

Lesschema

Introductie Voorlezen uit Walter & Poes – Vis eten in de viswinkel 
en met de klas napraten over het boek a.d.h.v. de 
vragen:
•  Hoe ziet een viswinkel/viskraam/viskar eruit? 
•  Wie werkt er in een viswinkel/viskraam/ viskar? 
•  Wat kun je kopen in een viswinkel/viskraam/viskar? 
•  Wie lust er vis? 
•  Welke vis lust je graag? 
•  Waar koop jij vis? 
•  Bekijk ook het filmpje over de viswinkel

Voorleesboek verkrijgbaar via www.visserijavonturen.nl 
of te leen in de bibliotheek.

Filmpje – in de viswinkel
Filmpje – aan boord van de vissersboot
Filmpje – naar de visafslag

Erfgoed Bekijk met de klas de oude foto’s van viskramen en stel 
de kleuters bijvoorbeeld de volgende vragen:
•  Wat zie je op de foto? 
•  Is dit een oude foto? Waar kun je dat aan zien? 
•  Wat ligt er in de mand? Wat ligt er op de kraam? 
•  Wat doen de mensen op de foto? Hoe zien ze eruit? 

Oude foto’s viswinkel

Oude foto’s viskraam

https://www.meester-visser.nl
http://www.visserijavonturen.nl
https://youtu.be/iui8d-DADic
https://youtu.be/GU56oJoeYyk
https://youtu.be/EabRCwi85UE
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/results?query=viswinkel&page=1&maxperpage=36&coll=ngvn
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/results?query=viskraam&page=1&maxperpage=36&coll=ngvn
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Verwerking 1 kleuren, sorteren en tellen Print de vellen een paar keer extra uit, zodat je van elke 
vissoort meerdere hebt. Kleur ze in zoals ze er in het 
boek en in het echt uitzien en plastificeer ze.  Leg de 
vissen op tafel. Naast de tafel staan mandjes. Laat de 
kinderen de vissen sorteren op vissoort, formaat, kleur 
etc. Bekijk met de kinderen de inhoud van de mandjes. 
Welke vis zit erin? Hoe zien ze eruit? Hoe heten ze? 
Hoeveel vis zit er in de mandjes? 

Download Printvel kleurplaat vissen

Verwerking 2 woordenschat, puzzelen Knip de foto van de vis in drie stukken: kop, lijf en staart. 
Benoem de delen van de vis. Maak er puzzels van. 
Met het printvel kenniskaarten kunnen de leerlingen 
de foto’s, illustraties en/of woorden bij elkaar laten 
puzzelen.

Download printvel foto’s vissen 
Download printvel kenniskaarten

Verwerking 3 Winkeltje spelen Kort verhaaltje: De visboer heeft verse vis gekocht op 
de visafslag. Hij neemt de vis mee naar de viswinkel. 
Walter en Poes mogen helpen met de vis mooi uit 
te stallen. Willen jullie helpen? Maak een viswinkel/
viskraam/viskar in de klas en laat de kinderen winkeltje 
spelen. Gebruik printvel kleurplaat vissen, kleur ze 
in zoals ze er in het boek en in het echt uitzien en 
plastificeer ze. Gebruik houten kistjes of mandjes waar 
de vis in kan. Gebruik watten als ijs waar de vissen 
opgelegd kunnen worden. Zet een weegschaal in de 
winkel en schrijf prijzen op krijtbordjes.

Download printvel kleurplaat vissen

Verwerking (extra) Ontdekken: vis proeven in de klas en/of bezoek bij een 
viskraam in het dorp.
Liedjes zingen over vissen
Werkbladen: schrijfpatronen
Kleurplaten

https://www.meester-visser.nl
http://visserijavonturen.nl/wp-content/uploads/2017/06/WP-printvel-vissen.pdf
http://visserijavonturen.nl/wp-content/uploads/2017/06/WP-printvel-fotos-vissen.pdf
http://visserijavonturen.nl/wp-content/uploads/2017/06/WP-printvel-kenniskaarten.pdf
http://visserijavonturen.nl/wp-content/uploads/2017/06/WP-printvel-vissen.pdf
http://meester-visser.nl/goeree-overflakkee/1-2-viswinkel/1-2-schrijfoefeningen.pdf
http://visserijavonturen.nl/kleurplaten/

